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RESUMO 

 

NAZARETH, Karine Bonjour Ferreira. O componente cultural no gênero apostila didática 

de Espanhol: por uma perspectiva decolonial. 2019. 83f.  Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Nesta pesquisa, pretende-se discutir sobre o papel que o componente cultural desempenha no 

ensino-aprendizagem de espanhol, visto que é um aspecto fundamental no processo 

pedagógico. A proposta surgiu do interesse em analisar como ocorre o silenciamento das 

diversas identidades culturais e o apagamento de fenômenos que constituem a língua 

espanhola em uma apostila didática do sistema Pec de Ensino. Para fundamentar o estudo, 

foram realizadas reflexões com base nos estudos de Walsh (2009) e Santos (2010) acerca das 

temáticas sobre interculturalidade crítica e epistemicídio linguístico-cultural, respectivamente.  

É relevante mencionarmos que o termo identidade não pode ser dissociado de questões que 

envolvam o sujeito e a linguagem. Nesse sentido, consideramos também a subjetividade, a 

partir das reflexões de Bakhtin (2006), como uma base resultante de aspectos culturais e 

sociais experimentados pelo sujeito ao longo de sua história.Além disso, a pesquisa se 

complementa com uma proposta de alternativa ao material analisado: a composição de uma 

unidade didática que tem como base o componente cultural. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Interculturalidade crítica. Ensino de espanhol. Apostila didática. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

NAZARETH, Karine Bonjour Ferreira. O componente cultural na apostila do 

sistema PEC de ensino: por uma perspectiva decolonial. 2019. 83f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em 

Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

This research aims to discuss the role that the cultural component plays in teaching-

learning of spanish, since it is a fundamental aspect in the pedagogical process. The 

proposal arose from the interest in analyzing how the silencing of the various cultural 

identities and the erasure of phenomena that constitute the Spanish language in a 

didactic handbook of the Pec Education system. In order to substantiate the 

study,reflections were performed based on the studies by    Walsh (2009) and Santos 

(2010) on the themes on critical interculturality and linguistic-cultural epistemicide, 

respectively.It is important to mention that the term identity cannot be dissociated from 

issues involving the subject and language. In this sense, we also consider subjectivity, 

from the reflections of Bakhtin (2006), as a basis resulting from cultural and social 

aspects experienced by the subject throughout its history.In addition, the research is 

complemented by a proposal for an alternative to the material analyzed: the composition 

of a teaching unit based on the cultural component. 

Keywords: Critical interculturality. Spanish teaching. Didactic handout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN  

 

NAZARETH, Karine Bonjour Ferreira. O componente cultural na apostila do 

sistema PEC de ensino: por uma perspectiva decolonial. 2019. 83f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

2019. 

 

En esta investigación se pretende discutir sobre el papel que el componente cultural 

desempeña en la enseñanza-aprendizaje de español, ya que es un aspecto fundamental 

en el proceso pedagógico. La propuesta surgió del interés en analizar cómo ocurre el 

silenciamiento de las diversas identidades culturales y la eliminación de fenómenos que 

constituyen la lengua española en un folleto didáctico del “sistema Pec de ensino”. Para 

fundamentar el estudio, se realizaron reflexiones basadas en los estudios de Walsh 

(2009) y Santos (2010) sobre las temáticas de la interculturalidad crítica y el 

epistemicidio lingüístico-cultural, respectivamente.Es importante mencionar que el 

término identidad no puede ser disociado de cuestiones que implican el sujeto y el 

lenguaje. En este sentido, consideramos también la subjetividad, a partir de las 

reflexiones de Bakhtin (2006), como una base resultante de aspectos culturales y 

sociales experimentados por el sujeto a lo largo de su historia.Además, la investigación 

se complementa con una propuesta de alternativa al material analizado: la composición 

de una unidad didáctica que tiene como base el componente cultural. 

Palabras Chaves: Interculturalidad crítica. Enseñanza de español. Folleto didáctico. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O interrogante que dá fundamento à pesquisa possui um núcleo-gerador: 

entender as especificidades que compõem o gênero apostila didática do sistema PEC de 

ensino, voltada para o 6° ano do Ensino fundamental, como se apresenta o componente 

cultural de espanhol e como estão organizadas as informações e sistematizações desses 

conteúdos relacionados ao componente cultural. 

Esta indagação nos leva a descrever o referido gênero, observar suas 

peculiaridades e traçar estratégias didático-pedagógicas para contribuir na elaboração de 

tarefas de cunho reflexivo. Além disso, buscamos entender, através de uma análise, os 

aspectos socioculturais tratados na apostila. 

Desse modo, temos como escopo que esta apostila seja utilizada de maneira 

efetivamente relevante, sem calar as vozes culturais que emanam das estruturas 

linguísticas. Pretende-se que o material seja fonte de interesse e de motivação para os 

alunos em seus processos de desenvolvimento cognitivo e metacognitivo na 

aprendizagem de espanhol. 

Temos como hipótese que, no processo de elaboração da apostila didática, a 

ausência de marcadores linguístico-culturais ocorre a partir de duas dimensões, a saber: 

a dimensão do silenciamento e a dimensão da invisibilidade. Cremos que a escolha por 

substituir referências culturais de textos de diferentes países hispânicos por informações 

de países em grande parte de origem europeia ou centrados no eixo Argentina-México-

Espanha, silencia e invisibiliza a identidade de povos distintos. 

 Todavia, deve-se enfatizar que não existe espanhol geral ou neutro (MORENO 

FERNÁNDEZ, 2000), ou seja, toda expressão linguística é mediada por processos 

identitários. Com isso, desejamos oferecer saídas didático-pedagógicas tendo como 

direcionamento os preceitos da interculturalidade crítica expressos por Walsh (2009). 

 Sendo assim, o tratamento de nosso objeto de estudo destaca os seguintes 

parâmetros: fenômenos linguístico-culturais envolvidos no ensino-aprendizagem de 

espanhol, análise das representações culturais e busca de estratégias didático-

pedagógicas como alternativas ao material de análise. 

Faremos, à vista disso, uma breve descrição da proposta do sistema de ensino 

para o segmento do Ensino Fundamental, em relação ao aspecto cultural. 

Enfatizamos que a proposta que se faz presente nesta pesquisa é de descolonizar 

como esses conteúdos são explorados a fim de, assim como preconizam os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais, doravante PCN, “desmitificar compreensões homogeneizadoras 

de culturas específicas”. (BRASIL, 1998, p.48). Desse modo, as consequências de tais 

particularidades, que muitas vezes são apagadas ou são trabalhadas de maneira estanque 

e fora da realidade social podem provocar um distanciamento dos alunos frente às 

riquezas e complexidades tão vastas presentes na língua espanhola e nas culturas 

hispânicas. 

Ademais, na busca de contribuir para as discussões decoloniais consideradas 

importantes nos estudos e práticas docentes, a reflexão será tecida pelas seguintes 

orientações: 

Para tratar do tema o componente cultural na apostila didática, esta monografia se 

dividirá em 7 capítulos: 1- Introdução; 2- Objetivos (gerais e específicos); 3 – 

Justificativa, na qual trazemos as principais motivações e indagações sobre a presente 

pesquisa, 4- Pressupostos teóricos, em que se abordam a definição de cultura e 

interculturalidade crítica, conceitos teóricos apresentados por autores como Walsh 

(2009) e Santos (2010), fundamentais para a compreensão do componente cultural do 

material a ser analisado. Além disso, com o objetivo de compreender o gênero apostila 

didática, sob o viés dos estudos bakhtinianos (2006) sobre gêneros discursivos, 

apresentamos a segunda parte dos pressupostos teóricos, 5– Pressupostos metodológicos 

em que abordamos  o passo-a-passo  relativo a cada etapa da produção deste trabalho, 6- 

Apresentação e análise das apostilas, em que analisamos a apostila do sistema de ensino 

PEC, especificamente seu componente cultural e representações identitárias, 7- 

Produção da unidade didática – em que apresentamos a produção de uma unidade 

didática como material alternativo ao material analisado, 8- Considerações finais, em 

que trazemos as contribuições e a relevância desta pesquisa para o ensino de espanhol. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e analisar as mostras do epistemicídio linguístico-cultural no material 

didático do sistema PEC de ensino, com vistas a repensar o papel do gênero apostila 

didática na formação cidadã de alunos de espanhol.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar como as peculiaridades do gênero apostila didática podem excluir e 

desumanizar identidades culturais. 

 Analisar até que ponto a cultura é mantida por uma legitimação do referido   

gênero. 

 Reconhecer o apagamento da variação linguística dos conteúdos abordados 

como uma forma de epistemicídio linguístico-cultural 

 Elaborar estratégias didático-pedagógicas alternativas ao material analisado, por 

meio da produção de uma unidade didática de caráter intercultural. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Meu interesse pelos estudos decoloniais surgiu ainda na graduação, quando 

realizei a pesquisa que culminou na monografia de conclusão do curso de Letras. A 

pesquisa tinha como eixo central os aspectos linguístico-culturais abordados na 

legendagem de um determinado filme. O apagamento de fragmentos da fala de 

determinados personagens caracterizava, segundo Santos (2009), um epistemicídio 

linguístico-cultural
1
. 

É relevante pontuar a manutenção de meu interesse pelos estudos decoloniais 

como um compromisso social e político, ao cursar a especialização em Educação 

Linguística e Práticas Docentes em Espanhol no Colégio Pedro II.  Todas as disciplinas 

contribuíram para a materialização desta pesquisa, que tem a apostila didática como 

corpus, em especial, as disciplinas O ensino de espanhol como língua estrangeira: 

abordagens multiculturais e O livro didático de espanhol: histórico, avaliação crítica e 

produção de materiais complementares, que foram fundamentais e contribuíram 

significativamente para o percurso e elaboração do presente trabalho.   

Esta pesquisa busca trazer reflexões sobre o papel que a diversidade cultural 

desempenha no ensino-aprendizagem de espanhol, visto que ela é um componente 

fundamental no processo pedagógico. Assim, analisaremos como ocorre o 

silenciamento das diversas identidades culturais, discutindo o apagamento das distintas 

representações culturais que constituem a língua espanhola em detrimento de uma 

padronização estereotipada. 

Justificamos a escolha do material didático a ser analisado pela minha 

aproximação e atuação profissional com dito material e em razão de uma postura 

reflexiva de minha prática docente para um ensino-aprendizagem crítico de espanhol. O 

sistema de ensino Pec foi criado por uma instituição de ensino de mesmo nome e é 

adotado, com uma alta procura, em escolas de cidades da baixada fluminense como 

Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu. 

 

                                            
1
 NAZARETH, Karine Bonjour (2017) O epistemicídio linguístico-cultural é a apropriação de 

determinados tipos de saberes a partir da violência de outros saberes em suas respectivas 

representatividades silenciadas. Segundo Santos (2010), utiliza-se de três estratégias como formas de 

dominação: a assimilação, a invisibilização e a destruição. 
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Por fim, pretende-se trazer reflexões relevantes sobre de que forma esse material 

didático atua no que se refere ao seu componente cultural. Assim, este trabalho também 

se justifica na busca de demonstrar, uma vez mais, que a perspectiva intercultural é um 

caminho para construir conhecimentos, espaços e práticas que permitam a construção de 

sociedades efetivamente em diálogo. 
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

4.1 Interculturalidade crítica e decolonialidade 

 

A princípio, é primordial estabelecermos a definição de cultura para traçar o 

caráter dinâmico e vivo das identidades culturais.  No entanto, definir o conceito de 

cultura não é uma tarefa fácil, já que compreende um conceito “difuso, inacabado e em 

constante evolução, pois as culturas não são homogêneas”. (PARAQUETT, 2011 apud 

GARCÍA et alii, 2007, p.20). 

 Assumimos, neste trabalho, o conceito de cultura como inseparável da língua, a 

partir de fundamentos sociais, crenças e atitudes que se permeiam na interação entre os 

sujeitos históricos. É preciso compreender também que a história é um elemento 

constitutivo da língua, do sujeito e da cultura, para romper com uma visão monocultural 

e hegemônica. Segundo Hall (1987, p. 59),  

Não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, 

gênero ou etnia, a cultura nacional e hegemônica sempre busca unificá-los 

numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo à 

mesma e grande família nacional. Essa ideia está sujeita à dúvida por várias 

razões. Uma cultura nacional nunca foi um simples ponto de lealdade, união 

e identificação simbólica. Ela é também uma estrutura de poder cultural.  

 

Dessa maneira, as representações e marcadores culturais não podem ser omitidos 

e nem padronizados. As construções identitárias presentes nas práticas discursivas 

necessitam ser ressignificadas no contexto das políticas públicas, ademais de estarem 

em constante mudança, construindo, assim, um espaço de alteridade. 

Alteridade é entendida como natureza ou condição do que é o outro, além dos 

aspectos éticos, políticos e afetivos, o engajamento dos sujeitos sociais por meio de uma 

comunicação e produção de sentidos partilhados.  Essa condição é apreendida à medida 

que construímos nossa identidade a partir das relações com outras identidades culturais, 

sem excluí-las e sem excluir a nossa própria identidade.  

Questionamos se os conceitos de identidade e diferença se encerram em uma 

cristalização e naturalização de respeito e tolerância. Não colocamos aqui apenas uma 

necessidade de celebração e destaque das representações culturais e sim uma 

problematização a fim de romper com a estrutura da matriz colonial. A própria ideia de 

diversidade é problemática. Segundo Silva (2000, p.73) parece difícil que uma 

perspectiva que se limita a proclamar a existência de diversidade possa servir de base 
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para uma pedagogia que coloque no centro a crítica política da identidade e da 

diferença. 

Para que uma perspectiva crítica se perpetue efetivamente na prática pedagógica, 

tem de se instituir atos e criações linguísticas que representem as identidades culturais 

como tais, a partir de sistemas simbólicos e discursivos que ocorrem nas relações 

sociais.  

Não podemos subverter, também, uma prática somente de um ponto de vista 

descritivo. É necessário proporcionar o contato com a pluralidade linguístico-cultural, 

contribuir para a formação integral do aluno, seu senso de cidadania, sua autonomia, 

desenvolvendo a teoria-prática no ensino-aprendizagem de espanhol por meio de uma 

consciência crítica. Segundo Nazareth (2017), é necessário rever a estrutura colonial e 

mudá-la criticamente.  

 Compor uma consciência crítica na prática também é distanciar-se de temáticas 

e conteúdos de cunhos informativo e exótico sobre um respectivo país, personalidades 

ou regiões. Tomamos como exemplos a menção enraizada que se faz dos povos 

peruanos ao os associarmos à figura de uma lhama e a prática de associarmos a figura 

de uma dançarina de tango ao pensarmos na Argentina, assim como se atribui ao Brasil 

a figura de uma passista de carnaval.  

A isso, Benedict Anderson (2005) denomina de apelo a mitos fundadores. Esses 

mitos remetem a alguma figura “providente” que gera uma falsa estabilidade e que fixa 

as identidades nacionais como neutras e estereotipadas. Entretanto, se caracterizam 

como uma forma de hierarquia e hegemonia a partir das relações de poder que se 

constroem mediante a imposição de discursos oficiais que diferem dos discursos reais e, 

desta maneira, silenciam e apagam as identidades de inúmeros grupos socioculturais. 

Segundo Nazareth (2017): 

Cabe aos educadores desvendar com os discentes todas as ideias, olhares, 

posturas que foram aqui plantadas. Estes constituem os povos latino 

americanos, formando-os com consciência e espírito crítico, capazes de 

transformar a realidade ao redor. (NAZARETH, 2017, p.16) 
 

Ao assumirmos um caráter pedagógico com o intuito de promover uma prática 

intercultural temos que, segundo Santos (2004), 

 

(...)esclarecer qual a perspectiva estamos considerando, ou seja, de que 

cultura estamos falando? Ou culturas? Quais são os envolvidos nessa relação 

língua/cultura ou línguas/culturas? A partir de que lado estamos falando? 

(SANTOS, 2004, p.119) 
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Sobretudo, reiteramos a necessidade de ir além do respeito e o diálogo para o 

planejamento e desenvolvimento de um projeto de aprendizagem intercultural. Faz-se   

necessário responder quatro questões básicas (FENNES; HAPGOOD,1997): por que, o 

quê, quem e como. É um processo constante, permitindo que tanto professores quanto 

alunos possam ser atores na construção do conhecimento. Bem como a reflexão e a ação 

caminham em um continuum na perspectiva intercultural, a consciência e a crítica 

demandam esse mesmo processo: 

(...) a interculturalidade crítica assinala e significa processos de construção de 

conhecimentos ‘outros’, de uma prática política ‘outra’, de um poder social 

‘outro’, e de uma sociedade ‘outra’, formas diferentes de pensar e atuar em 

relação e contra a modernidade/colonialidade, um paradigma que é pensado 

através da prática política”. (WALSH, 2010, p. 166). 

 

Definiremos, em tal caso, o que compreendemos por língua, ensino e 

aprendizagem.  Em suma, compreendemos que o ensino de qualquer língua é por 

excelência intercultural e plural, já que identidade, cultura e história são indissociáveis. 

É preciso romper com a ideia de identidades culturais estáveis, considerando-as um 

resultado de processos históricos e sociais. Romper com epistemologias e 

representações culturais que forjam os saberes. 

  Esses estereótipos forjados nas representações culturais, segundo Santos 

(2009), destroem, em diferentes proporções, os saberes locais, inferiorizam em nome do 

colonialismo, de uma única ética, de um pensamento único, de um único paradigma. A 

preocupação com a pesquisa e o conhecimento no qual se desenvolve o processo de 

ensino-aprendizagem de espanhol (HOLLIDAY,1994) são abordagens pedagógicas 

fundamentais que visam uma práxis intercultural.  

Uma conduta baseada na interculturalidade crítica busca alcançar um olhar 

sociocultural e político que avança os muros da escola (WALSH, 2009). Além disso, a 

descolonização curricular é uma condição importante para que se efetue uma prática 

educacional libertadora. Ressaltamos que, de acordo com Walsh (2013, p.55), não é 

meramente libertar as identidades culturais: 

[...] é incidir e intervir em, interromper, transgredir, 

desencaixar e transformá-las de maneira que superem ou desfaçam as 

categorias identitárias [...] como projeto político, social, ético e epistêmico 

– de saberes e conhecimentos –, que afirma a necessidade de mudar não só as 

relações, mas também as estruturas, condições e dispositivos de poder que 

mantêm a desigualdade, inferiorização, racialização e discriminação  

(WALSH, 2013, p. 55). 
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 Os fenômenos linguístico-culturais não somente contribuem para a elucidação 

de que os significados estão condicionados à representação, mas também ao feito de que 

a representação os vincula à linguagem e à cultura. 

Nesse sentido, cabe dizer que o brasileiro, aprendiz de espanhol/LE, compartilha 

de demandas históricas, políticas, econômicas e culturais, além de suas referências 

identitárias que tecem o sentido de pertencimento e reconhecimento a partir do diálogo 

com outras culturas, tendo o espanhol como língua-alvo:   

En el sentido transindividual del concepto de identidad, éste que 

aquí se discute, referirnos a la identidad cultural significa establecer límites, 

trazos bien característicos de una cultura, eventualmente cerrada en 

sus propios cánones (…). La conciencia de los límites permite, simultá- 

neamente, una apertura a la identificación y reconocimiento de las diferencias 

culturales, o sea, sólo identificamos y reconocemos el territorio 

del otro si tenemos la conciencia de los límites de nuestra propia 

territorialidad (TAVARES, 2011, p. 5). 

 

Faz-se necessário salientar que para uma educação intercultural, esse aluno, 

leitor, vai se formando a partir de sua existência, em suas experiências, interações com o 

universo social em que vive. Logo, a leitura, segundo Orlandi (1996), é um ato cultural 

em seu sentido amplo, que não se esgota na educação formal tal como está definida.  

 Esse aluno precisa ser conduzido através das representações e variações 

linguístico-culturais, como sujeito capaz de ir além do que está escrito no texto, como 

capaz de recuperar também os não ditos e os silenciamentos e, também, os efeitos de 

sentidos desses procedimentos, corroborando para uma prática intercultural e discursiva, 

cujo objetivo é um aluno independente e crítico. 

Posto isso, carecemos de atentar à nossa prática docente e aos conteúdos 

culturais apresentados nos materiais didáticos, segundo Paraquett (2011): 

E como professores de línguas estrangeiras, podemos contribuir para essa 

tomada de consciência, porque, muitas vezes, estamos falando do que 

acontece em outro lugar, sem nos darmos conta de que repetimos modelos 

que rejeitamos em nossos discursos. (PARAQUETT, 2011, p.144) 
 

De forma sucinta, a mobilização desse diálogo intercultural, por um ensino de 

espanhol crítico, de apropriação e pertencimento de nossa história e de nossa identidade 

(Nazareth, 2017), implica repensar e descolonizar o currículo e a elaboração dos 

materiais didáticos, além de um planejamento coletivo entre os atores envolvidos nesse 

processo de ensino-aprendizagem.  

O que propomos difere de um engajamento simplório, em que haverá 

bruscamente uma mudança em que: “todos van a unirse, actuar éticamente, valorar lo 

ajeno y darles a todas las referencias culturales la misma importancia sin que haya 
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cambios drásticos en relación a las fuerzas que asientan las desigualdades”. 

(ANTUNES, 2014, p. 122) 

   O não comprometimento com um ensino de espanhol crítico caracteriza um 

abismo intercultural que gera preconceitos e estereótipos que nos cegam e segregam. 

Um desses distanciamentos dos aprendizes de espanhol é o desconhecimento do meio 

sociocultural que estão aprendendo e a falta de estratégias comunicativas.   

 Muitas vezes, encontramos nos materiais didáticos textos com temas 

gramaticais, com objetivos unicamente de listar e conjugar verbos, repetir 

exaustivamente pontos gramaticais descontextualizados, bem como apresentar dados 

estatísticos, vocabulários, horários, biografias de cantores e personalidades. Além do 

mais, somente servem de base para uma atividade de verificação, desvinculando língua 

de cultura, sendo a cultura inerente à produção de sentidos: “(....) La comunicación 

intercultural tendrá que tratar de identidades cambiantes y redes transculturales en lugar 

de tratar de individuos autónomos situados en culturas nacionales estables y 

homogéneas”. (KRAMSCH, 2001, p.205) 

Conforme as ponderações de Mendes (2004), temos que ser agentes da 

interculturalidade.  E, para tanto, não se deve limitar a elaboração de materiais didáticos 

a aspectos culturais de um único país, grupo de falantes ou um local geográfico peculiar. 

Segundo a autora: 

[...] Alguém pode ser culturalmente sensível buscando agir de modo 

intercultural, produzindo planejamento de cursos e materiais didáticos 

interculturais, qualquer que seja o conteúdo da aprendizagem. [...] Somente a 

partir de uma postura que promova o verdadeiro diálogo, a troca entre 

sujeitos-mundos diferentes, entre línguas-culturas diferentes, é possível 

derrubar muitas barreiras que, por vezes, se interpõem nos processos de 

ensinar e aprender línguas. (MENDES, 2004, p.138). 

 

  

As reflexões acima também encontram ressonância na distinção crucial entre 

interculturalismo funcional e interculturalidade crítica. O interculturalismo funcional 

trata-se de uma estratégia que propicia uma harmonia social dos grupos subalternizados, 

mas que continuam com a colonialidade do poder, seja nas esferas políticas, econômicas 

ou culturais. Ou seja, segundo Tubino (2005, p. 5), “trata-se de promover o diálogo e a 

tolerância sem afetar as causas da assimetria social e cultural atualmente vigentes, não 

questiona as regras do jogo”.  

Já a interculturalidade crítica traz à tona um questionamento dessas relações de 

poder.  Configura-se em uma reflexão-ação das formas de inferiorização das relações 

sociais, de descolonizar epistemologias e saberes hegemônicos construídos 
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historicamente.  Isto é, tendo em vista o componente cultural no ensino de espanhol, 

desconstruir o ideal de formação das identidades hispânicas sobre a ideia de um 

espanhol neutro, de superioridade, por um cenário único representativo de todos os 

países que constituem, a partir das multiplicidades, a língua espanhola.   

Um rechaço que instituímos em nosso trabalho, refere-se ao fato de dar voz para 

que essas referências culturais apareçam nos espaços e instituições legitimadas, como a 

escola, enaltecendo uma relação de hierarquia e subordinação.  É preciso ressaltar que 

os inúmeros grupos socioculturais sempre tiveram voz, apesar de terem sido silenciados.  

Esses grupos construíram suas histórias, seus saberes locais que divergem do 

monopólio científico e universal. O que se faz relevante e efetivo é um exercício 

dialógico de desconstruções nas práticas discursivas para que essas vozes ecoem. 

Abaixo, apresentamos uma tabela elaborada por Byram, Nichol e Stevens (2001) 

de componentes e atitudes que fundamentam a competência comunicativa intercultural: 

Figura 1- Componentes e atitudes interculturais 

Fonte: Byram, Nichol e Stevens (2001). 

 

Essas são algumas das estratégias didático-pedagógicas que necessitam ser 

aprofundadas através das motivações discursivas e culturais. Aliás, fomentam um 

ensino de espanhol crítico em oposição a um ensino que silencia os traços linguístico-

culturais que são pertinentes à produção de sentidos. 
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Em alusão aos conceitos definidos por Nazareth (2017), compusemos um projeto 

decolonial por meio das distintas diversidades apresentadas no esquema abaixo, a fim 

de estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem pautada na formação de sujeitos 

críticos de sua história, por um compromisso ético-político em elaborar um 

conhecimento contra hegemônico (GROSFOGUEL, 2009). 

 

Figura 2: Diversidades Integradas 

 

  

 

Fonte: Tabela elaborada e proposta por ANTUNES, NAZARETH, ASSIS E PAIVA (2016). 

A autonomia do sujeito (aluno) viabiliza a construção da formação discursiva, 

mediante um caráter crítico e reflexivo. A diversidade étnica implica o locus de 

enunciação de histórias, saberes e memórias que foram subalternizados pelo panorama 

eurocêntrico da modernidade. Com o propósito de integrar as características de textos 

variados, sua forma, sua composição e sua organização ressaltamos o trabalho com a 

diversidade genérica. Ao integrarmos a diversidade linguístico-cultural e temática, 

objetivamos compor um diálogo transmoderno e intercultural (GROSFOGUEL, 2009). 

Um panorama esboçado por meio da diversidade diatópica remete aos fenômenos 

linguísticos que ocorrem em várias áreas geoletais, para os diversos contextos que 

plasmam a língua espanhola. Segundo Boaventura Santos (2009), a diversidade 

diatópica é uma chave para evitar o universalismo eurocentrado em que um definia para 

o resto a única solução possível (SANTOS, 2009). 

Desse modo, sustentamos que a concepção de decolonização do ser, do saber e 

do poder que conduz nossa pesquisa assume um caráter imprescindível para 

entendermos e analisarmos espaços de conhecimento e de local forjados por padrões 

coloniais do ser, do saber e do poder presentes nas “fronteiras físicas e imaginárias”. 

(GROSFOGUEL, 2009, p. 18) 
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4.2 O gênero apostila didática 

 

Dedicamo-nos, neste capítulo, a apresentar a definição de gêneros discursivos e 

a compreender o gênero apostila didática como um gênero didático-pedagógico 

realizado no domínio discursivo educacional.  

No desenvolvimento histórico-social, tem-se uma relação de múltiplos gêneros 

discursivos. Rojo e Barbosa (2015) retomam Bakhtin (2003) ao elucidar que, na 

Antiguidade, os gêneros literários foram amplamente estudados. No entanto, a questão 

dos gêneros do discurso e sua heterogeneidade nunca tinham sido tão aprofundadas até 

Bakhtin. Segundo o estudioso russo, talvez seja justamente a heterogeneidade dos 

gêneros o motivo da dificuldade de estudá-los. 

De acordo com Bakhtin: 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica. 

(BAKHTIN, 2010, p. 262). 

Ressaltamos que essa variedade e complexidade de gêneros discursivos são 

essenciais para o entendimento da sua função social, sua aplicabilidade e suas 

características por parte do aprendiz de espanhol, mesmo que na prática cotidiana sejam 

utilizados inconscientemente. Não obstante, são esses elementos que possibilitam que 

os gêneros façam sentido para o outro ou com o outro. 

Nesse âmbito, nossas relações, sejam formais ou não, são articuladas por esses 

gêneros, por enunciados relativamente estáveis, de acordo com a definição de Bakhtin. 

O estudioso russo postula que toda produção verbal, seja oral ou escrita, se estabelece 

por meio de gêneros discursivos. Nas palavras do autor:  

(...) evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2003, 

p. 261-262) 

 Dessa maneira, se tomamos o texto como unidade de comunicação, o objetivo 

último do ensino de espanhol tem de ser que os alunos sejam capazes de produzir e 

interpretar esses enunciados e que se favoreça o acesso dos alunos a um maior domínio 

dos gêneros discursivos.  

Outrossim, os mecanismos de composição desses gêneros, a interatividade e o 

hibridismo que caracterizam o caráter multimodal dos textos são parte de um processo 
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criativo, seja em qualquer esfera. De acordo com Rojo e Barbosa (2015), notamos que 

textos ou enunciados encontram-se organizados em gêneros e que Bazerman (2005) os 

define como “formas textuais padronizadas típicas”, inteligíveis, reconhecíveis pelos 

interlocutores e relacionadas a outros textos e gêneros que ocorrem em circunstâncias 

correlatas. 

Posto isso, evidenciamos a diferença entre gêneros textuais e gêneros 

discursivos, já que o primeiro é uma construção teórica que busca classificar os textos 

com base em suas características linguísticas (léxico, referenciação, sintaxe, relações 

lógicas de coerência e coesão, tipos e tempos dos verbos, natureza da composição), ao 

contrário de gêneros discursivos, que não funcionam como divisões gramaticais para 

classificação de textos: “são entidades da vida”. (ROJO E BARBOSA, 2015, p.27), 

funcionando, assim, para nos comunicarmos e interagirmos nas esferas pública e 

privada. Assim, o gênero discursivo é compreendido em sua dimensão social, além de 

sistema abstrato e expressão individual. Sendo assim, nos referimos aos gêneros, neste 

trabalho, como gêneros do discurso e não como gêneros textuais. 

 O estudo dos gêneros do discurso no ensino de uma língua possibilita novas 

reflexões, atualmente. Não é mais cabível pensar em ensinar através de códigos, 

memorização, repetição, entre outros métodos, pois, dessa maneira, limita-se o aluno em 

relação a agir, atuar ou reagir de forma individual ou social. 

Assim sendo, é necessário rever constantemente as práticas de ensino- 

aprendizagem visando à superação e à produção crítica e criativa do saber. O trabalho 

com base nos gêneros discursivos vai além da exploração dos temas e sua significação. 

Os três elementos constitutivos do gênero - conteúdo temático, estilo e construção 

composicional - devem ser levados em conta nessa abordagem. Esses elementos, 

segundo Bakhtin, estão “indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 261-262).  

Para que se possa entender a linguagem, é necessário reconhecer que a língua 

passa a contextualizar a vida através de enunciados concretos, ou seja, que a realizam. 

Sendo assim, os gêneros discursivos são mecanismos de transmissão entre a história da 

sociedade e a história da linguagem. Esta permite a interação entre os seres humanos, 

assim, o homem encontra uma relação dialógica que pode ser entendida a partir de dois 
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aspectos: a interação verbal entre o emissor e o destinatário no espaço do texto e o da 

intertextualidade no interior do discurso (BARROS, 2001). 

De acordo com Mainguenau (2013, p.68), “a modificação do suporte do material 

de um texto modifica radicalmente um gênero do discurso”. Assim, certas práticas 

sociais de oralidade, escrita e leitura, que podem ser “transpostas” como objetos 

didáticos para as salas de aula, configuram a mudança do suporte do material. Então, o 

que chamamos de “texto” não é um conteúdo a ser transmitido por este ou aquele 

veículo e sim como força material dos discursos, seus modos de coexistir.  

 Segundo Rossi (2006), os gêneros discursivos ideais ou adequados para o 

contexto de uma determinada sala de aula não podem ser definidos por suposição. É 

preciso levar em conta os objetivos, as características dos alunos, necessitam ser 

selecionados por características composicionais e sociodiscursivas.   

Sobre a abordagem dos gêneros discursivos, a autora explica que “os professores 

se manifestam muito interessados no assunto, porém, carentes de fundamentação teórica 

e de exemplos práticos” (LOPES-ROSSI, 2006, p.75). Assim, entendemos que este 

trabalho talvez possa contribuir para a realização de novos projetos que se adaptem a 

distintos contextos escolares. 

Portanto, entende-se que o trabalho pedagógico com gêneros discursivos no 

material apostilado é capaz de transformar o contexto escolar articulado às experiências 

socioculturais e cria condições efetivas de um ensino-aprendizagem de espanhol crítico, 

em seu sentido mais amplo.  

 Todavia, sendo o gênero didático-pedagógico apostila um dos principais 

instrumentos pedagógicos investidos de autoridade (CÂMARA, 2012, p.1) que 

propagam valores e representações por meio de outros gêneros que circulam dentro 

desse gênero, há também o desenvolvimento das competências e habilidades que 

precisam ser desenvolvidas, do contrário, o material reproduzirá transgressões e omitirá 

referenciais identitários. 

Sinalamos, à vista disso, a dimensão de percorrer um trajeto do gênero apostila 

didática, ressaltando que, em sua evolução histórica, não há políticas públicas que 

orientam os sistemas de ensino, em geral, que o utilizam, voltados, principalmente, para 

instituições privadas: 

Empresas privadas com fins lucrativos que se consolidaram no cenário 

educacional brasileiro na contemporaneidade. Empresas que vendem seus 

materiais didáticos e assessoria didático – pedagógica por meio do modelo de 

franquias com estabelecimentos escolares privados e firmando parcerias com 

redes escolares públicas. (BERGO, 2013, p.29) 
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  Em relação à utilização aos termos “sistemas” e “ensino”, necessitam de uma 

designação mais adequada, pois, segundo (ADRIÃO et al., 2009; AMORIM, 2008; 

MIRANDOLA, 2010; ROSSI, 2009), generalizam “segmentos que integram esta opção 

de política educacional”. Segundo Bergo (2013), os setores privados não possuem 

prerrogativa para fixar normas sobre a educação, logo não deveriam instituir seus 

sistemas próprios de ensino. 

Convém fazer algumas considerações importantes. Além de limitar o ensino de 

espanhol, frustrando o papel docente mediante a abordagem de conteúdos voltados para 

uma formação profissional, há a ausência de orientações ao professor e ao aluno e de 

uma contextualização dos componentes culturais, homogeneizando, promovendo a 

escassez e o apagamento dos referenciais linguístico-culturais em prol de um consumo 

massificado: 

Na escola, o sistema apostilado, como mais uma mercadoria inserida no 

contexto da Indústria Cultural, promete oferecer um ensino organizado, 

prático e racional. Mas, fragmentando o conhecimento, incapacita o 

indivíduo de compreendê-lo de maneira global, incluindo causas, processos, 

consequências, contextos etc. A quebra da unidade impede a ação reflexiva e 

transforma-se em instrumento de dominação. Reproduz a ideologia de setores 

privados e do próprio Estado, preparando o indivíduo quase que 

exclusivamente para o vestibular, afastando-o da possibilidade de um ensino 

e de uma educação emancipadores, bem como do conhecimento, da aquisição 

e do usufruto da cultura. Mais do que isso, impede-o de refletir sobre sua 

condição de cidadão e de optar com maior liberdade por seu destino.  

(MOTTA, 2001, p.88) 

 Bem como a fragmentação dos textos impossibilita no gênero apostila uma 

postura reflexiva diante dos conteúdos, também impossibilita difundir a noção de 

pertencimento de nossa história e nossa identidade, ao passo que vende um sistema de 

ensino com um ideal de globalização e modernização, além de não se submeterem a 

nenhuma avaliação oficial. Este ideal de modernização está atrelado a três conceitos 

que, segundo Motta (2001), são: progresso, eficiência e dinamismo.  

Ao expor os conteúdos de maneira esquemática, com apenas uma explicação 

conceitual, o gênero apostila, muitas vezes, dá margem para que aquele conteúdo não 

seja aprofundado, já que os exercícios servem apenas para provar um conhecimento 

previamente apresentado e cabe ao professor, em uma tarefa árdua, considerando a 

realidade escolar brasileira, atuar com materiais complementares para contextualizar e  

levar a um ensino-aprendizagem de espanhol crítico e libertador. Um sistema apostilado 

de ensino, se não bem elaborado e pensado de acordo com a realidade do público-alvo, 

limita e repreende as diversidades linguístico-culturais: 
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[...] o conteúdo do ensino é dividido em cadernos, que por sua vez são 

subdivididos em matérias, com aulas seguindo uma numeração durante o ano 

letivo. As aulas são esquemáticas ou com textos explicativos que não dão 

margem a analogias e, consequentemente, a uma discussão mais 

aprofundada. Os exercícios propostos ao final de cada aula servem apenas 

para testar o conhecimento “dito mais importante”, segundo a perspectiva do 

sistema. O mais grave é a impressão que as apostilas passam de que esta 

maneira de organizar o conhecimento é mais “prática”, dando a sensação de 

que todo o conhecimento a ser atingindo está contido naquelas poucas 

páginas (MOTTA, 2001, p. 6) 

São reveladores os dados trazidos por Galzerano (2016) sobre a presença dos 

sistemas privados de ensino nas escolas públicas do estado de São Paulo, que adotam o 

sistema apostilado. Segundo o autor, o destaque do estado de São Paulo para a não 

adesão ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) pode estar associado à adoção 

de sistemas privados de ensino. “Pesquisas coordenadas por Adrião (2009a; 2011; 

2012) indicaram uma tendência crescente nos municípios paulistas, sobretudo naqueles 

com até 50 mil habitantes, a realizar parcerias com instituições privadas para adoção de 

Sistemas”. (GALZERANO, 2016, p.8). O gráfico a seguir ilustra a pesquisa: 

Gráfico 1– Municípios que não aderiram ao PNLD, por Estado, 2015 

 

Fonte: Elaboração Galzerano (2016) com base em FNDE (2016a). 

 

Cabe questionar o porquê, ou seja, quais foram os motivos da opção das 

prefeituras do estado de São Paulo pelos sistemas privados de ensino, se há um 
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programa nacional de oferta de livro didático gratuito, o PNLD, para os estudantes das 

escolas públicas brasileiras. 

  Tendo seu surgimento nos cursinhos preparatórios, a adoção de apostilas em 

escolas municipais de São Paulo tem como fundamento fatores que vão além de uma 

inovação didática. De outro modo, apresenta características que revelam e atuam 

semelhantemente ao seu precursor, o livro didático. 

É pertinente reconhecer que a alta lucratividade, o controle de grandes mercados 

e a influência de instituições financeiras internacionais contribuíram para a atuação 

desses sistemas de ensino nas escolas. Além disso, a facilidade estatal em relação à 

fiscalização é outro fator contribuinte desse mercado editorial em escolas franqueadas: 

É pertinente ressaltar que esta expansão foi, assim como no caso dos 

cursinhos, facilitada pela ausência de uma legislação específica. Dessa forma 

uma escola pode decidir franquear-se a qualquer sistema de ensino sem ter 

que prestar contas disso ou registrar oficialmente a adoção de um material de 

ensino. (AMORIM, 2008, p.41) 

 Valemo-nos dos estudos de Carmagnani (1999) para constatar que a propagação 

do ensino apostilado se realiza no cenário educacional nacional há mais de três décadas. 

Segundo a autora, a produção editorial das apostilas é justificada mediante alguns 

aspectos, quando comparadas aos livros didáticos. Tais aspectos seriam atualidade, 

custo, adaptação ao exame vestibular, didática e modernidade. No entanto, como 

pondera, há limitações alarmantes no que diz respeito ao seu uso e campo de atuação, 

como o reducionismo na apresentação dos conteúdos, restrições de tempo e 

programação por parte dos professores, presença de questões que não visam levar o 

aluno à reflexão e compreensão ampla do assunto. O treinamento é a limitação 

preponderante: 

[...] a questão do treinamento é uma das maiores limitações que encontramos 

nos materiais. É nítida a preocupação em adestrar o aluno a responder 

perguntas (em sua maioria de múltipla escolha) de forma “objetiva”, isto é, 

restringindo-se ao que foi informado (nomes, datas, itens pontuais). Isso, 

mais uma vez, não leva o aluno a uma análise mais aprofundada de conteúdos 

ou à internalização de conceitos. (CARMAGNANI, 1999, p.53) 

Conforme Aguiar (2019), optar pelo material apostilado é estar em contradição 

com os documentos oficiais que conduzem nossa prática pedagógica, visto que 

dispensam a autonomia docente em relação à aplicabilidade do material. Dessa maneira, 

o professor se transforma em mero executor do que está previamente estabelecido e 

determinado no material, tornando o ensino-aprendizagem mecanicista. 
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Portanto, com relação à apostila didática, ponderamos, neste trabalho, sobre a 

busca por uma reconfiguração de sua estrutura, a seleção e organização dos conteúdos 

de forma mais aprofundada, além de uma abordagem aprimorada, que contextualize e 

que não fragmente e limite o ensino mediante as relações aluno-professor-conteúdo.  
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o objetivo de analisar, sob o viés da interculturalidade crítica, a apostila do 

sistema PEC de ensino, foi adotada uma pesquisa de cunho qualitativo.  

Tivemos acesso aos pressupostos teóricos por meio de pesquisa bibliográfica, 

com o fim de apresentar o conceito de interculturalidade crítica e reconhecer o 

apagamento da variação linguística dos conteúdos abordados na apostila analisada como 

uma forma de epistemicídio linguístico-cultural.  

Para integrar a pesquisa, dispusemos de alguns critérios desenvolvidos para a 

organização e seleção do material analisado.  A seleção dos textos e atividades foi feita 

por meio de um recorte visando o componente cultural da apostila. Sendo assim, a 

apostila não foi analisada na íntegra, em todos os seus aspectos, mas sim no decurso de 

um panorama em que as representações identitárias culturais foram demarcadas por um 

apagamento/silenciamento ou por estereótipos. 

Com o propósito de analisar os quatro volumes da apostila didática e alcançar os 

objetivos da pesquisa foi feita uma análise de conteúdo por meio de critérios que 

remetem às diversidades linguístico-culturais (autonomia do sujeito; diversidade étnica; 

diversidade genérica; diversidade linguístico-cultural; diversidade temática e 

diversidade diatópica). A partir dos resultados qualitativos, será elaborada uma unidade 

didática a fim de constituir um material alternativo ao da análise. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS APOSTILAS  

 

De acordo com as informações contidas no site do Sistema PEC de Ensino, no 

qual se delineia sua proposta pedagógica, a coleção de apostilas voltadas para o Ensino 

Fundamental II tem como proposta o seguinte: 

Figura 3: Proposta Material Ensino Fundamental 

 

Fonte: https://sistemapecdeensino.com.br/segmento/ensino-fundamental-2/ 

Ao longo da análise das apostilas, faremos menção a essa proposta pedagógica, 

com o fim de problematizá-la e de avaliar em que medida dita proposta se materializa 

na seleção dos textos e nas atividades propostas, no que diz respeito à abordagem dos 

aspectos culturais.  

Partiremos agora para uma breve apresentação da estrutura do material em 

questão, para logo em seguida procedermos à análise. 

O material é composto por quatro volumes - um para cada bimestre -, cada 

volume possui 4 unidades e, em média, são 30 páginas por apostila. Ao tratar 

especificamente da organização de cada volume, constatamos que não há uma 

regularidade na ordem das seções em cada unidade. Realizamos, então, uma tentativa de 

organizá-los procurando identificar como se estrutura cada unidade. Além disso, 

esclarecemos que as seções listadas abaixo não estão nomeadas no material, e que são 

propostas aqui com a finalidade de organização, viabilizando a análise.  
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As apostilas foram, portanto, dispostas da seguinte forma: 

 Página de abertura 

 Sumário 

 Quatro unidades 

As unidades, por sua vez, estruturam-se da seguinte maneira: 

 Objetivos propostos 

 Texto introdutório 

 Conteúdo gramatical  

 Curiosidade  

 Exercícios (gramaticais e de compreensão leitora) 

 Letra de música 

 Trava línguas, quadrinhos e/ou piadas. 

Cabe registrar que essa ordem não é rígida, ou seja, há unidades em que essa 

sequência não é seguida por completo. Por exemplo, na segunda unidade do volume 1 e 

do volume 3, entre o texto introdutório e o conteúdo gramatical há exercícios de 

vocabulário e de compreensão leitora. Outro exemplo: na terceira unidade do volume 1, 

a organização acontece da seguinte maneira: após os objetivos propostos e o texto 

introdutório, identificam-se um diálogo para treinar a pronúncia, exercícios de 

compreensão leitora, glossário, conteúdo gramatical, curiosidade e exercícios 

gramaticais. 

Nossa análise se baseia em uma proposta de ensino vinculada à perspectiva 

intercultural crítica (WALSH, 2010), ao processo de descolonização de práticas 

curriculares e a quebra de matriz colonial. Conforme Mignolo (2007),  

A identidade em política, em suma, é a única maneira de pensar 

descolonialmente (o que significa pensar politicamente em termos e projetos 

de descolonização). Todas as outras formas de pensar (ou seja, que 

interferem com a organização do conhecimento e da compreensão) e de agir 

politicamente, ou seja, formas que não são descoloniais, significam 

permanecer na razão imperial; ou seja, dentro da política imperial de 

identidades 

Nossos critérios estão, portanto, propostos em uma conduta alicerçada na 

interculturalidade crítica e pedagogia decolonial (WALSH, 2009) e retomam o esquema 

elaborado e proposto por Antunes, Nazareth, Assis e Paiva (2016), já citado no primeiro 

capítulo, página 26, desta pesquisa.  
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Os critérios de análise são os seguintes: 

 Autonomia do sujeito (aluno) 

 Diversidade étnica 

 Diversidade genérica 

 Diversidade lingüístico-cultural 

 Diversidade temática 

 Diversidade diatópica 

Enfatizamos que, em sua prática pedagógica, o professor deve utilizar o material 

apostilado como um dos recursos didáticos possíveis, e não como o único, já que, de 

acordo com LOPES (2012) as apostilas podem ser preponderantes para um currículo 

monótono, fragmentado e estipulado prioritariamente para a revisão de conteúdos para o 

vestibular.  

Além disso, seu uso, muitas vezes, é controverso e desconsidera as experiências, 

o conhecimento de mundo e a realidade dos alunos, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2013) voltadas para o Ensino Fundamental: 

Trata-se, portanto, de compreender como as identidades e as diferenças são 

construídas e que mecanismos e instituições estão implicados na construção 

das identidades, determinando a valorização de uns e o desprestígio de 

outros. É nesse contexto que emerge a defesa de uma educação multicultural. 

(BRASIL, 2013, p.105) 

A língua estrangeira tem de ser tratada de maneira viva, dinâmica e variável na 

sala de aula, por: 

um ensino e aprendizagem da LEM em prol de uma educação engajada com 

o mundo em que vivemos, com questões pertinentes e socialmente relevantes, 

com manifestações culturais e artísticas diversificadas e significativas, cujo 

intuito é promover o fortalecimento de uma consciência verdadeiramente 

cidadã e o desenvolvimento humano pleno.  (BRASIL, 2018, p.11) 

Sendo assim, apresentamos a análise da apostila em questão, entendendo que um 

material didático que contribua para a formação cidadã que se defende nos documentos 

norteadores brasileiros deve procurar dar conta dos critérios apontados por ANTUNES, 

BONJOUR, ASSIS E PAIVA (2016). 
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6.1 Autonomia do sujeito – aluno 

 

Analisamos a proposta apresentada pelo sistema de ensino no que diz respeito às 

questões que possibilitam a verificação da aprendizagem, a formação integral do 

estudante e às atividades que despertem no aluno o interesse pela pesquisa e 

desenvolvimento da autonomia, a fim de formar um cidadão crítico. 

Evidencia-se uma incoerência entre a proposta apresentada e a coleção 

constituída pelo sistema de ensino para o 6° ano do Ensino Fundamental. As perguntas, 

o repertório e a seleção dos textos empregados destoam da proposta à medida que 

prevalece uma homogeneização do conteúdo, uma hegemonia linguístico-cultural 

empregada desde a nomeação dos capítulos. Desta maneira, o material não contribui 

para a construção da autonomia do sujeito/aluno, para a sua formação discursiva a partir 

da língua, de forma a despertar um caráter crítico e reflexivo, atuando no entorno em 

que vive. 

Depreende-se, então, a partir da análise do material didático posto, que os textos 

organizados nos volumes têm de estar ancorados em função da atribuição de 

significados construídos em distintos contextos discursivos, promovendo, assim, o 

desenvolvimento da competência leitora, linguística e intercultural dos alunos. 

Tecer ações necessárias à motivação e autonomia dos estudantes para aquisição 

do Espanhol/ LE lhes permite compreender a realidade em que estão imersos, proceder 

nesta com idoneidade, fazendo uso da linguagem em suas diversas manifestações. 

O distanciamento proporcionado pelo envolvimento do aluno no uso de uma 

língua diferente o ajuda (o aluno) a aumentar sua autopercepção como ser 

humano e cidadão. Ao entender o outro e sua alteridade (fatores sociais que 

caracterizam a vida de outras pessoas em comunidade), pela aprendizagem de 

uma língua estrangeira, ele aprende mais sobre si mesmo e sobre um mundo 

plural, marcado por valores culturais diferentes e maneiras diversas de 

organização política e social. (BRASIL, 1998, p. 18). 

 

6.2 Diversidade étnica 

 

Dispusemo-nos, nesta seção, a fazer um levantamento acerca do panorama de 

memórias, saberes e histórias de povos que vão além da padronização ditada pelas 

regras de um modelo hegemônico às margens do imperialismo ocidental. Segundo 

Mignolo (2003, p.3), “una de las consecuencias negativas de la geopolítica del 
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conocimiento es impedir que el pensamiento se genere de otras fuentes, que beba en 

otras aguas”. 

O etnicismo, modo de poder que se configura nas relações coloniais entre 

europeus e não europeus está marcado, no material analisado, nos textos e atividades, 

representando uma matriz colonial de ideias, imagens, valores e práticas discursivas que 

caracterizam um ideal de desigualdade e inferioridade cultural. 

Vejamos: 

 

Figura 4: Cocina de América Latina en Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fragmento retirado da página 28, volume 1, 6°ano, sistema de ensino PEC 

Figura 5: Cocina de América Latina en Madrid 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fragmento retirado da página 28. Volume 1, 6° ano, sistema de ensino PEC 
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A geopolítica do conhecimento é representada nesse texto alicerçada em uma 

visão eurocêntrica, de ter que olhar para a América Latina a partir dos olhos do europeu, 

do colonizador e essa visão é estereotipada e voltada para o pitoresco, o exótico de cada 

país.  

No que se refere à diversidade étnica, salientamos que não há nos quatro 

volumes textos que valorizem as referências de diferentes países cuja língua materna é o 

espanhol. Contudo, observamos o predomínio de textos que privilegiam somente 

Espanha e Argentina, sobretudo, e textos oriundos também dos Estados Unidos ou 

países europeus. 

Averiguemos, portanto, uma atividade contida nas páginas 13 e 14, unidade 2, 

volume 2, referente ao capítulo Formación de palabras, no qual se pede para completar 

com a nacionalidade correspondente a partir das imagens representadas: 

 

Figura 6: Atividade sobre nacionalidades, primeira parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fragmento retirado da página 13, volume2, 6° ano, sistema de ensino PEC 
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Figura 7:  Atividade sobre nacionalidades, segunda parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fragmento retirado da página 14, volume 2, 6° ano, sistema de ensino PEC 

 

As imagens acima têm como padrão de resposta a associação a um estereótipo 

criado para uma brasileira - representada por trajes de baiana -, para um casal de 

espanhóis - representados pelo flamenco -, para um peruano - representado por trajes 

como a touca e o casaco de lã - e para um estadunidense - representado pela figura do 

ex-presidente Barack Obama com os trajes terno e gravata.  

Os referenciais presentes expõem a colonialidade do poder e estabelecem uma 

visão de mundo dominante a partir do Ocidente. Isto é, a racionalidade como um 

dispositivo que nomeia, cria fronteiras por meio da naturalização de hierarquias raciais e 

culturais. 

Esse ideal estereotipado revelado no material a partir de uma visão estritamente 

racista persiste nas atividades propostas, pautadas no imperialismo, na colonização 

curricular. Segundo Quijano (1995, p. 11) é “insistir en aquellas identidades históricas 

coloniales ‘índio’, ‘negro’, ‘blanco’ y ‘mestizo’ – y el complejo ‘raza’/ ‘etnia’”. 

Segundo Nazareth (2017), um material pautado na perspectiva intercultural 

crítica: 

implica o resgate de memórias, saberes e histórias de povos que foram 

excluídos do panorama padronizado, ditado pelas regras da cultura 

dominante. Significa também ao abordar a diversidade linguístico-cultural, 

sair do ciclo Espanha-México-Argentina e valorizar referências dos demais 

países cuja língua materna é o espanhol e uma grande gama de línguas 

indígenas que constituem a identidade de seus povos. NAZARETH (2017, 

p.12) 
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  Esse estereótipo também é demarcado como podemos observar nas imagens seguintes: 

 
Figura 8: Exercício sobre os verbos ser, estar e tener em espanhol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página 20, volume 3, 6° ano, sistema de ensino PEC 

 

Figura 9: Continuação do exercício sobre os verbos ser, estar e tener em espanhol 

 

Fonte: Página 20, volume 3, 6° ano, sistema de ensino PEC 

 As formas de atuação da colonidade cultural nas atividades são resultantes de 

padrões sistemáticos eurocêntricos de expressão, de família, de valores. Na primeira 

imagem (figura 8), observamos a representação do perfil do estereótipo hegemônico, 
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marcado pelo cantor estadunidense Justin Bieber. Esse estereótipo hegemônico também 

é demarcado na segunda imagem (figura 9), pela representação do que seria a “família 

ideal”, em que todos os integrantes são brancos, loiros, bem vestidos, além da formação 

familiar tradicionalmente marcada, silenciando outras formações familiares que vão 

além de laços físicos/biológicos. 

Quando escolhidos, os textos dos autores oriundos de países que não sejam 

europeus são usados apenas como pretexto e uma infundada tentativa de justificar o 

trabalho com as diversidades linguístico-culturais. Essa visão exótica que se tem dos 

países da América Latina é notada em um dos exercícios descritos: “En los países de 

Hispanoamericanos también se habla español.”.   

Figura 10: Atividade relacionada à visão exótica da América Latina 

Fonte: Fragmento retirado da página 26, 6° ano, volume 2, sistema de ensino PEC 

O que se propõe neste exercício é a marcação da frase que contenha o erro 

ortográfico. Entretanto, podemos perceber que muitas atividades formuladas pelo 

sistema de ensino utilizam questões descontextualizadas do enunciado, com alternativas 

que perpassam o ideal de ingenuidade e criam estereótipos. O mesmo acontece no 

seguinte exercício: 

Figura 11: Atividade relacionada à visão estereotipada do continente africano 

 

 

 

 

 

Fonte: Fragmento retirado da página 30, volume 1, sistema de ensino X 
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As formas para o conteúdo a respeito da história   do continente africano 

transitam entre os seguintes estereótipos: apresentar informações descontextualizadas do 

continente africano baseadas nos rótulos de pobreza, fome e miséria.  Falar da África 

com a generalização de algo único, silenciando as diversidades culturais que ecoam no 

continente formado por 54 países, além da idealização de um continente parado no 

tempo.   

6.3 Diversidade genérica 

 

As apostilas agregam um conjunto de textos verbais, não verbais e mistos. No 

que se refere à diversidade de gêneros discursivos, há poucos gêneros que permeiam 

entre os quatro volumes, se agrupando em entrevistas, contos, fábulas, letras de música, 

trava-línguas, sinopse, diálogos estruturados, entrevista de trabalho, história em 

quadrinhos e piadas. Como exemplificação da predominância de contos nas apostilas 

analisadas, apresentamos os seguintes textos: 

Figura 12-Texto El chacal azul 

 

Fonte: Apostila 6° ano,página 15, volume 4, sistema de ensino PEC 
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Figura 13– Texto El abad y los tres enigmas 

 

Fonte: Apostila 6° ano, página 16, volume, sistema de ensino PEC 

 

Todavia, após um levantamento dos dados analisados no material, verificamos a 

predominância de textos verbais, de contos e a escassez de gêneros que relacionem as 

quatro habilidades: compreensão oral, compreensão leitora, expressão oral e expressão 

escrita. Afinal, conforme Nazareth (2017, p.12) é a diversidade de gêneros discursivos e 

o trabalho com os mesmos que permitem, no ensino de Espanhol/LE, integrar as 

características de diversos textos, a forma como são apresentados, sua organização e 

composição, além de representar diferentes comunidades de falantes de espanhol e suas 

variedades linguísticas.  

O trabalho com os gêneros discursivos, com base na teoria dos gêneros de 

Bakhtin (1992), tem se desenvolvido nos cenários escolares atualmente, tanto no 

ensino/aprendizagem de língua materna quanto no de línguas estrangeiras/adicionais. 

No caso da coleção analisada, verificamos que não há como enfoque o 

estabelecimento da relação linguagem/sociedade através dos variados tipos de 
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enunciados relativamente estáveis. Não são os gêneros discursivos que organizam a 

proposta, as titulações dos capítulos ou os objetivos de cada unidade.  O que prevalece é 

uma visão de língua, ensino/aprendizagem, objetivos, tipos de atividades e um conjunto 

de procedimentos que reduzem os gêneros discursivos a um instrumento evasivo e 

limitado, quando recorridos para identificar elementos gramaticais ou informações 

advindas do código linguístico, silenciando as informações presentes no texto e no 

mundo do leitor/aluno. 

A título de exemplo, quando no exercício da página sete, segundo volume, traz-

se uma notícia sobre a construção do muro separando México e Estados Unidos 

realizada pelo atual presidente, abordando, desta maneira, a temática dos imigrantes em 

outros países e a xenofobia, são feitas as seguintes demandas: 

a) “Saque del texto los trozos que contienen contracción y luego después 

explique su formación”.  

b) “En esta noticia sacaron las preposiciones, vamos a ponerlas:” 

Figura 14– Muro entre México e Estados Unidos 

Fonte: Página 7, volume 2, 6° ano, sistema de ensino PEC 

Dessa forma, notamos que não são exploradas proposições referentes à 

capacidade do leitor de reconhecer o gênero, a estrutura, o estilo, o registro, o suporte e 

os recursos linguísticos utilizados na produção. O que se verifica e é colocado nos 

enunciados contempla somente a verificação de um elemento gramatical.  

 

 

 



47 
 

 

6.4 Diversidade linguístico-cultural 

 

A proposta pedagógica disponível no site do sistema de ensino, de comprometer-

se com um conteúdo diverso e interdisciplinar, com uma ferramenta que contribui para a 

formação ética, moral e cidadã do aluno, não se efetiva no material apresentado. 

Iniciamos apresentando o sumário, disponível no começo de cada volume, que 

reflete os conteúdos apresentados, já divergindo da proposta pedagógica apresentada.  

Figura 15- Sumário 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila 6° ano, Volume 1, sistema de ensino PEC 

Figura 16- Sumário 2 

    

  

 

 

 

 

Fonte: Apostila 6° ano, Volume 2, sistema de ensino PEC 

Fazer escolhas discursivas a serviço de um conjunto de tópicos gramaticais é 

estigmatizar, estereotipar ao retratar o espanhol apenas em seus aspectos linguísticos, 

desconsiderando o componente cultural, as variedades linguísticas e as práticas 

identitárias sociodiscursivas e evidenciando a dimensão do silenciamento e da 

invisibilidade. 
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Não há também uma preocupação com o componente cultural quando, nos 

objetivos propostos, são listados, apenas, interpretar, ampliar o léxico ou reconhecer 

algum elemento gramatical. Como exemplo, vejamos a tabela com os objetivos 

propostos no volume 2. 

Quadro 1- Objetivos Propostos 

Fonte: Sistema de Ensino PEC 

Outro dado que denota a ausência da diversidade linguístico-cultural nas 

apostilas do sistema de ensino X, fazendo-nos compreender o imaginário do sistema- 

mundo moderno/colonial retratado por MIGNOLO (2005, p.37), é a capa de abertura 

dos volumes analisados. 

Figura 17- Capa de apresentação 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila 6° ano, volume 4, sistema de ensino PEC 

 

 

 

 

 

Unidade 1 (Las contracciones) 

Interpretar o léxico 

Ampliar o léxico 

Conhecer e empregar as 

preposições e contrações 

 

Unidade 2 (Formación de 

palabras) 

Interpretar o texto 

Ampliar o léxico 

Formar algumas palavras 

Unidade 3 (El género)  

Interpretar os textos 

Ampliar o léxico 

Definir gênero 

Diferenciar e empregar 

gênero gramatical e 

natural 

Unidade 4 (El número – 

Plural) 

Interpretar e ampliar o léxico 

Formar o plural 

Utilizar o plural 
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Figura 18-Capa de apresentação 2 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila 6° ano, volume 1, sistema de ensino PEC 

Ao trazer como página de abertura de duas apostilas um ponto turístico da 

Espanha e, de outras duas, a bandeira do mesmo país, o sistema de ensino evidencia o 

que Mignolo (2005, p.37) denomina de autoimagem do poder criticado pelo discurso da 

pós-modernidade.  

O que está em questão aqui é a maneira em que opera o poder, elegendo a 

Espanha como o todo para representar a língua espanhola. Sem dúvida, o que 

evidenciamos não é somente “a força do imaginário histórico, mas também a atualidade 

desse imaginário hoje” (MIGNOLO, 2000, p. 59), como a apostila não contempla as 

diversidades linguístico-culturais que emanam da língua espanhola. Ou seja, o material 

didático em questão legitima verdades que podem funcionar como fachadas que 

encobrem as “ordens discursivas que regem o que deve ser dito e o que deve ser calado 

e os próprios sujeitos não estão isentos desses efeitos” (COSTA, 2002, p.32).  

 

6.5 Diversidade temática 

A coleção reúne um conjunto de textos que refletem a sistematização dos 

conteúdos e atividades propostos. Tendo em vista os desafios e multiplicidades 

enfrentados pela faixa etária (alunos do 6° ano), suas características e desenvolvimento, 

como sujeitos históricos que são, os conteúdos e atividades, assim como os temas 

abordados, necessitam estabelecer relação com seus modos próprios de vida e suas 

múltiplas experiências culturais e sociais (BRASIL, 2013, p.110).  

Tendo em vista que a diversidade de temas é fator essencial no ensino-

aprendizagem de espanhol, questiona-se qual seria a implicação dos temas selecionados 

para compor a apostila, se cumprem uma função específica, se são explorados de acordo 

com a intencionalidade e se estão adequados ao nível de ensino especificado. 
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Apresentamos, com esse fim, dois textos que versam sobre a mesma temática, 

ambos do volume 1. O primeiro, que é também o primeiro texto da apostila, traz uma 

entrevista de trabalho como tema introdutório aos alunos do 6° ano, que estão tendo um 

primeiro contato com a língua espanhola. 

Figura 19- Entrevista de trabalho 

Fonte:  Apostila 6° ano, página 3, volume 1, sistema de ensino PEC 

O segundo texto divulga um curso de jardinagem aberto a jovens por meio de 

um programa de garantia social, a fim de inseri-los no mercado de trabalho. 

Figura 20-  Atividade sobre a introdução de jovens no mercado de trabalho 

Fonte: Fragmento retirado da página 6, volume 1, sistema de ensino PEC 
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Figura 21- Continuação atividade sobre a introdução de jovens no mercado de trabalho 

 

Fonte:Fragmento retirado da página 6, volume 1, sistema de ensino PEC 

Lembremos aqui a proposta pedagógica apresentada no site do Sistema de 

Ensino PEC, que se apresenta como “interdisciplinar e com conteúdo diverso, uma 

ferramenta que contribui para o processo de aprendizagem, com formação ética, moral e 

cidadã”. No entanto, consideramos que a temática do trabalho não é adequada a crianças 

da faixa etária de alunos do 6° ano.   

Evidencia-se, na seleção desses textos, uma visão tecnicista de trabalho. 

Portanto, a intenção interdisciplinar apresentada na proposta do Sistema de Ensino não 

fica notoriamente explicitada, pois não vincula teoria e prática. 

Apesar de, em certos momentos, terem temáticas adequadas à faixa etária do 

aluno, como é o caso da música Cielito lindo, do filme Frozen (2013), essas não são 

exploradas para que despertem reflexões contextualizadas à sua realidade.  
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Figura 22– Canção Cielito lindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila 6° ano, página 8, volume 1, sistema de ensino PEC 

 

Figura 23– Atividade sobre a canção Cielito lindo 

Fonte: Apostila 6° ano, página 9, volume 1, sistema de ensino PEC 

Fixamos que as perguntas elaboradas após o texto não são aprofundadas e nem 

orientadas com vistas à construção de estratégias que melhor abordem o tema 

específico. 
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Fluxograma 1- Temas abordados nas unidades da apostila analisada 

Fonte: Compilação de Nazareth (2019) a partir das apostilas 6° ano do sistema de ensino PEC 

Em conformidade com os fundamentos pedagógicos e documentos oficiais que 

orientam e são referências para o ensino de espanhol no Brasil, adaptando-os às 

particularidades locais, notamos que os temas tratados levam em consideração algumas 

temáticas relativas à faixa etária dos alunos do 6° ano, mas que não propiciam o 

engajamento discursivo do estudante, não estabelecem relações entre o texto e seu 

contexto, estimulando o aluno a expressar-se, com o objetivo de formar, assim, um 

leitor crítico e reflexivo. 

Para mais, seus temas não remetem a discussões socialmente relevantes como 

identidade e cidadania, infância e saúde, história e cultura indígena e afro-brasileira, ou 

seja, a temas transversais que podem ser tratados em níveis diferentes para a construção 

de uma educação libertadora. 
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6.6 Diversidade diatópica 

 

Ao fazermos um levantamento da procedência dos textos, percebe-se a 

constituição do imaginário hegemônico no processo de seleção dos textos. Tendo como 

exemplo o volume 1, dos 11 textos verbais tomados como principais presentes nas 4 

unidades, 8 são provenientes de autores espanhóis, de sites da Espanha e de textos de 

provas do Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE). Além disso, três textos são 

de autoria do mesmo autor espanhol, Pedro Pablo Sacristán. Os outros 3 textos do 

volume em questão são de um autor argentino e de um site de Honduras.  

 

Figura 24- Fragmento texto El hada y la sombra de Pedro Pablo Sacristán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila 6° ano, unidade 3, volume 1, p.22 do Sistema de Ensino PEC 

 

Ao selecionar majoritariamente os textos e autores provenientes do mesmo país, 

há um imperialismo linguístico-cultural padronizado nas representações, que atua como 

instrumento de poder, seja em esferas macro ou microssociais.  

Observa-se tal situação tanto nos textos principais quanto nas curiosidades, nos 

pensamentos de filósofos e nas sugestões de filmes contidos na apostila: 

já não é possível conceber a modernidade sem a colonialidade, o lado 

silenciado pela imagem reflexiva que a modernidade (por ex.: os intelectuais, 

o discurso oficial do Estado) construiu de si mesma e que o discurso pós-

moderno criticou do interior da modernidade como autoimagem do poder. A 

pós-modernidade, autoconcebida na linha unilateral da história do mundo 

moderno, continua ocultando a colonialidade, e mantém a lógica universal e 

monotópica –da esquerda e da direita– da Europa (ou do Atlântico Norte) 

para fora. (MIGNOLO,2005, p. 37) 
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Igualmente, esse lado silenciado pela modernidade se evidencia pela presença de 

textos com informações biográficas sobre intelectuais, acompanhadas de fotos e 

dispostas ao longo das unidades. Vejamos alguns exemplos, a título de ilustração: 

 

 

Figura 25- Personalidade John Von Neumann 

 

Fonte: Apostila 6° ano, página 25, volume 1, sistema de ensino PEC 

 

Figura 26– Personalidade Mário Gianluigi Puzo 

 

Fonte: Apostila 6° ano, página 17, volume 4, sistema de ensino PEC 

 

Figura 27– Personalidade Walt Disney 

 

Fonte: Apostila 6° ano, página 5, volume 2 

O que ponderamos aqui é em que medida essas figuras representam sentidos 

dentro da unidade apresentada, se estão contextualizadas e em que medida trazem 

significados para os alunos, para suas realidades e em que podem contribuir.  
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Elaboramos uma tabela com a finalidade de evidenciar e exemplificar a origem 

das personalidades dispostas nas unidades: 

Tabela 2– Origem das personalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Compilação de Nazareth (2019), retirado das apostilas do 6° ano, sistema de ensino PEC 

 

Observemos no gráfico a seguir os continentes de onde essas personalidades 

provêm: 

Gráfico 2– Distribuição das origens das personalidades por continentes 

 

Fonte: Compilação de Nazareth (2019) 

Personalidade Origem 

 Abad Oliba França 

Alexander Bain Escócia 

Arquitas De Tarento Grécia 

Colin Powell Estados Unidos 

Cristian Dzwonik Argentina 

Dale Carnegie Estados Unidos 

Fermín Revueltas México 

Giacomo Leopardi Itália 

John Von Neumann Hungría 

José Julián Martí Pérez Cuba 

Leonardo Da Vinci  Itália 

Luis Coloma Espanha 

Madre Teresa De Calcutá Albânia 

Mario Puzo Estados Unidos 

Martina Stoessel Argentina 

Miguel De Cervantes Espanha 

Pablo Neruda Chile 

Roberto Rossellini Itália 

Ruth Armas Espanha 

Séneca Itália 

Sócrates  Grécia Antiga 

Sorcha Carey Origem não identificada 

Walter Disney Estados Unidos 

William Steig Estados Unidos 

Descrição do gráfico 2: 

57% - Europa 

29% - América do Norte 

9% - América do Sul 

5% - América Central 
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A relevância da identidade em política é fundamental ao analisarmos o gráfico 

em questão. Quando a política em identidade dominante representa todo o material 

didático proposto para o ensino de Espanhol/LE, silenciando as identidades culturais 

que representam a língua espanhola, caracteriza-se o epistemicídio linguístico-cultural 

por meio das identidades construídas pelos discursos europeus modernos: 

Ou seja, ser branco, heterossexual e do sexo masculino são as principais 

características de uma política de identidade que denota identidades tanto 

similares quanto opostas como essencialistas e fundamentalistas. No entanto, 

a política identitária dominante não se manifesta como tal, mas através de 

conceitos universais abstratos como ciência, filosofia, Cristianismo, 

liberalismo, Marxismo e assim por diante. (MIGNOLO, 2007, p.289) 

 

Essa linha unilateral que mantém a lógica universal e monotópica da Europa 

para fora constitui uma imagem hegemônica que silencia e estigmatiza as 

representatividades culturais, saberes subalternizados pela cultura dominante. Essa 

geopolítica do conhecimento vai muito além de um ajuste de se relacionar, de integrar.  

Não tem a ver apenas com valores sociais na produção de conhecimento nem 

com o fato de o nosso conhecimento ser sempre parcial. O essencial aqui é o 

locus da enunciação, ou seja, o lugar geopolítico e corpo político do sujeito 

que fala. (GROSFOGUEL, 2009. p.386) 

 

Além disso, não há um espanhol geral ou neutro (Moreno Fernández, 2005). 

Segundo Nazareth (2017) toda expressão linguística e gestual é mediada por processos 

identitários:  

Elas irão traçar posicionamentos ideológicos, tipos de saberes, 

conhecimentos que fundamentam e constituem um povo, uma nação. No 

entanto, há um monopólio, uma monoculturação sistemática e colonial que 

age, porém, esta não pode ocultar e impedir-nos de reconhecer que há outras 

formas de conhecimento, outros modos de saberes, outras práticas e, 

sobretudo, outras realidades. NAZARETH (2017, p.23) 

 

 Dessa maneira, reiteramos que um desses distanciamentos dos aprendizes de 

espanhol é o desconhecimento do meio sociocultural que estão aprendendo e a falta de 

estratégias comunicativas presentes nas apostilas.    

Analisemos outro exemplo, por meio do texto contido na seção Curiosidade, 

cujo título é “Los 6 territorios españoles del norte de África denominados “Plazas de 

Soberanía” (volume 3, unidade 2, p.12). Aqui, não se pretende trazer uma informação 

nova aos alunos, que vá contextualizá-los sobre o tema tratado na unidade. Essa 

“curiosidade” marca a colonialidade do poder, a necessidade de impor o domínio da 

Europa sobre o Oriente através dos discursos.  
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 Nas palavras de um estudioso sobre temas decoloniais: “Trata-se tão-somente 

(mas não apenas isso) de reconduzir os saberes outrora recônditos à condição de 

legitimidade epistêmica social, política e cultural”. (DE NOVAIS, 2018, p.01) 

 

Figura 28- Espanha e seu domínio no Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila 6° ano, sistema de ensino PEC, volume 3, unidade 2, página 12 

Segundo Mignolo (2007), opções descoloniais estão mostrando que o caminho 

para o futuro não pode ser construído das ruínas e memórias da civilização ocidental e 

de seus aliados internos: 

Uma civilização que comemora e preza a vida ao invés de tornar certas vidas 

dispensáveis para acumular riqueza e acumular morte, dificilmente pode ser 

construída a partir das ruínas da civilização ocidental, mesmo com suas 

“boas” promessas (MIGNOLO, 2007, p. 295). 

 

Outro aspecto que marca essa imposição é o pensamento filosófico de Sócrates, 

localizado no volume 3, unidade 1, página 8: “Reyes o governantes no son los que 

llevan cetro, sino los que saben mandar.” (470/469 a.C). São apresentados na unidade 

cinco textos que possuem como principal foco abordar sobre os reis e seus domínios 

através da relações de hierarquia e poder.  
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 Salientamos que a história oficial difere da história real e a primeira silencia 

essas vozes, identidades culturais e histórias forjadas pela colonialidade do poder nas 

Américas, na Ásia ou na África, quando não estereotipadas e deformadas para anular 

suas possibilidades de reação (SANTOMÉ, 1995, p. 163) 
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7. UNIDADE DIDÁTICA  

 

Estimado(a) aluno(a) 

 Esta unidade é um material alternativo às apostilas de Espanhol do sistema de 

ensino PEC, desenvolvidas para o 6° ano, e foi especialmente elaborada para você. 

Nosso objetivo é que desfrute de momentos de prazer e de aprendizagem significativa 

ao conhecer a língua espanhola. Para isso, preparamos atividades interculturais 

diversificadas.  

Este material pretende auxiliá-lo no processo de formação de sua identidade, de 

sua atuação como cidadão, como um ser de direitos, pessoa humana, reconhecendo sua 

formação ética e o desenvolvimento da sua autonomia intelectual e do seu pensamento 

crítico, por meio do diálogo e representatividade com/em outras manifestações culturais. 

Desejamos que esta unidade desperte um vínculo afetivo com a língua espanhola 

e que amplie seu olhar e consciência sobre sua atuação no mundo.  
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR  

Com a presente unidade didática busca-se, por meio de um processo de reflexão-

ação, dar destaque ao componente cultural no ensino-aprendizagem de espanhol que 

deve ultrapassar o limite de uma relação comercial e mercadológica, pois esse processo 

é uma construção histórico-cultural e político-ideológica em que o professor, em sua 

prática pedagógica, deve estar comprometido com a construção coletiva do 

conhecimento, com a formação cidadã de seus alunos e a representatividade igualitária a 

partir das diferentes identidades culturais sujeitas às relações de ideologia e poder. 

Ao reconhecerem e construírem as próprias características e ao reconhecerem as 

características do outro, por meio da articulação de novos significados, viabilizamos aos 

nossos alunos a valorização e a consciência crítica das diversidades, sua participação 

ativa como cidadãos e sua autonomia. 

Cada seção foi pensada e elaborada para que o professor possa fazer ampliações 

e readaptações, sempre que necessárias. Logo, esta unidade é uma experiência que se 

concretiza na construção de uma prática pedagógica libertadora, que objetiva a 

desconstrução de um currículo colonizador. 

No que condiz à aplicação do material, assinalamos que algumas das atividades 

da unidade foram articuladas pensando não somente nos suportes físicos, mas também 

nos suportes virtuais, nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Cabe ressaltar que a distribuição, a capacidade de produzir e de reconfigurar as 

informações são termos primordiais na sala de aula, atualmente. Esse desafio, a partir 

das novas tecnologias digitais, faz o professor repensar o seu papel e trazê-las a sua 

prática docente, articulando essas informações. Assim, torna-se o aluno ativo em relação 

à produção do conhecimento e não um depósito bancário. Essas ferramentas podem 

colaborar na educação, desde que não sejam usadas de maneira descontextualizada, 

ainda que muitas escolas enfrentem a ausência de suportes necessários ou outros 

desafios que impeçam sua utilização. A interatividade no ensino-aprendizagem abre 

novas possibilidades para alunos e professores, indo além das barreiras físicas e do 

acesso limitado aos recursos existentes, colocando o mundo acessível em suas mãos, 

literalmente. 

Em síntese, caro professor, propomos esta unidade a fim de repensar os espaços 

educativos e o ensino-aprendizagem de espanhol para além dos muros escolares. 
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Esperamos que as atividades propostas contribuam para uma perspectiva decolonial nas 

formas de pensar as aulas de Espanhol e também outras línguas adicionais. 

 

 

ESTRUTURA DA OBRA 

Elaborado para o 6° do Ensino Fundamental II, o material está organizado em 

uma unidade que pode ser desenvolvida no decorrer de 6 aulas de 2 tempos, a depender 

das especificidades da turma e do professor. 

A unidade proposta é constituída de textos que fundamentam atividades, 

reflexões e ações. Essa composição reflete a proposta curricular com ênfase na 

desconstrução de estereótipos linguístico-culturais, na contextualização dos conteúdos e 

no desenvolvimento de atividades que articulem as diferentes áreas do saber. 

Os textos apresentados no decorrer da unidade foram selecionados 

cautelosamente para que possam trazer situações significativas à realidade dos alunos, 

aprendizes de espanhol brasileiros. 

Além de tomar o componente cultural como base da unidade, as atividades e 

sugestões aqui propostas consideram os diversos campos do saber e outros 

componentes. 
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A seguir, trazemos cada seção e suas respectivas orientações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construyendo caminos 
Aquí conocerás la temática y la 

contextualización de la unidad. Esta sección 

hace reflexionar sobre los conocimientos y la 

cercanía de los alumnos con las culturas de 

los países hispánicos y la brasileña. 

Lee 
Esta sección tiene como objetivo desarrollar 

habilidades de producción escrita. 

Desarrollar el potencial crítico, la percepción 

de la expresión lingüística y la formación 

eficaz del alumno como lector. 

Escucha 
Esta sección busca desarrollar las 

habilidades de la comprensión oral con el fin 

de reflejar la heterogeneidad lingüística del 

mundo hispánico. 

Gramática en uso 
Esta sección trae la sistematización 

contextualizada de los aspectos léxico-

gramaticales utilizados en el proceso de 

producción de uno de los géneros 

discursivos de la unidad. 

Autoevaluación 
Esta sección destaca la importancia de 

cumplir, respetar y valorar los diferentes 

ritmos de aprendizaje de los alumnos de 

acuerdo con las diferentes características. 

Produciendo 
Las expresiones, oral o escrita, posibilitan la 

organización, la integración de conceptos y 

aprender a validar las ideas. Así, la 

producción es la relación de la teoría y la 

práctica en la construcción efectiva del 

conocimiento. 

Revisando tu producción  
La revisión de una producción es algo 

enriquecedor para que las distintas 

producciones de los alumnos se intercambien 

dentro del aula, que las revisen a la luz de las 

ideas involucradas y que se promuevan la 

criticidad y la autonomía.  
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LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Figura 29 – Las diversidades culturales de la lengua española 

 

Imagen disponible en: https://cafecomsociologia.com/cultura-e-diversidade-cultural/. Acceso en 14 nov 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversalidad: Pluralidad cultural  

Tema: Conociendo el español, ¡hacia las diversidades! 

Géneros discursivos: Mapa interactivo, video, receta, quiz 

Objetivos de la unidad:  

 Conocer los países hispanohablantes; 

 Reflexionar sobre las distintas culturas de los países hispanohablantes; 

 Valorar la importancia de los pueblos originarios y reconocer sus 

derechos e importancia. 

 Acercarte a los géneros receta culinaria, quiz, video, mapa interactivo; 

 Asegurar tu acercamiento a una visión integrada entre Lenguaje y 

Sociología. 
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CONSTRUYENDO CAMINOS__________________________________________ 

Contesta oralmente de acuerdo con tus conocimientos 

 

1) Discute con tus compañeros de clase sobre las preguntas presentadas abajo: 

 

a) ¿Dónde crees que se habla español? 

 

b) ¿Cuántos hablantes de español crees que hay en el mundo? 

 

c) ¿Cuáles son los países hispanohablantes que hacen frontera con Brasil? 

 

 

2) En tu opinión, ¿por qué es importante aprender español?  Escribe tu respuesta en 

portugués. 

 

 

3) Ahora, vas a jugar con tus amigos y con tu profesor un juego interactivo. El 

objetivo es apuntar la ubicación de los países que tienen el español como lengua 

oficial. 

Figura 30 – El mapa interactivo  

 

Disponible en: https://mapasinteractivos.didactalia.net/pt/comunidade/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-

lingua-espanhola/375e7459-aab0-4e30-88d2-6835f95e6f57  
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LEE________________________________________________________________ 

 Contesta las preguntas en tu cuaderno 

 

4) Lee la imagen abajo y contesta las preguntas, en portugués, de acuerdo con tus 

conocimientos. 

Figura 31 – La papa en la escuela 

 

Imagen disponible en: http://cupofthings.com/batata-um-dos-alimentos-mais-importantes-do-peru/. 

Acceso el 20 nov 2019 

a)  ¿Quiénes son las personas retratadas en la foto? 

b) ¿Qué hacen? 

c) ¿Dónde están? 

d) ¿Qué te llama más la atención? 

e) ¿Cuál es el alimento presentado en la foto? 

f) ¿Este alimento se consume em Brasil? 

g) ¿Por qué crees que los chicos y las chicas están de rodillas? 

h) ¿Por qué están alrededor de la comida? 

i) ¿Por qué crees las niñas están sentadas a un lado y los niños al otro lado? 
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ESCUCHA__________________________________________________ 

Contesta las preguntas oralmente/en tu cuaderno 

5) Ve el video sobre el día nacional de la papa: 

Figura 32 – El día nacional de la papa 

 

 

 

 

 

 

Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DrnstlttQeI. Acceso el 18 nov 2019 

Contesta las preguntas, según el video: 

a) ¿En qué país se originó la papa? 

R: Perú. 

b) ¿Por qué existe en ese país un día específico en homenaje a la papa? 

R: Para revalorar la agricultura artesanal y reforzar la identidad de la papa, mostrando 

que se trata de un producto 100% peruano y milenario que se convirtió en fuente de 

alimento de todo el mundo y es una muestra de la agrobiodiversidad del país. 

c) Antes de la llegada de los españoles a América, existían muchas civilizaciones que 

poseían distintas culturas. ¿En cuál de ellas se originó la papa?  

R: En la civilización andina. 

d) ¿Qué valores nutricionales tiene la papa? 

R: Más vitaminas, proteínas, antioxidantes y baja cantidad de calorías. 

e) ¿Por qué la papa es importante para la gastronomía nacional, para la cultura de un 

pueblo?   

R: Pues el alimento representa el sentido y la identidad cultural de un pueblo. 

Representa pensamientos, actos y emociones. 
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6) ¿Cuál es tu plato favorito hecho con el ingrediente? 

7)  Busca en internet, en español, tu receta brasileña favorita hecha con patatas y tráela 

en la próxima clase. 

 

Figura 33 - Las variedades de papas peruanas 

 

 

Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/07/02/2018/la-papa. Acceso el 02 diciembre 

2019 
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LEE________________________________________________________________  

Contesta las preguntas en tu cuaderno 

 

 

Figura 34 – La tortilla de patatas 

Texto 1 

 

Disponible en: http://clipart-library.com/clipart/1726928.htm. Acceso el 10 diciembre 2019 

Texto 2 : LA TORTILLA ESPAÑOLA 

La tortilla española (o tortilla de patata) es uno de los bocados más populares de nuestro 

país, consumido en todos los hogares y es la tapa más solicitada en los bares y 

restaurantes, da igual en que provincia de España te encuentres. ¿Quién no ha probado 

alguna vez la tortilla española? Podemos decir que es uno de los platos más simbólicos 

de nuestra gastronomía. 

Disponible en: http://www.palacios.es/para-ti/trucos-para-ahorrar/la-tortilla-espaola. Acceso el 09 diciembre 2019. 
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Texto 3 

Figura 35 – Historia cultural de la papa 

 

La papa o patata fue cultivada por primera vez entre los años 8001 y 5000 a. C en una 

región que comprendería lo que hoy es el sur de Perú, el noroeste de Bolivia  y los 

Andes del sur y el altiplano de Chile. Desde entonces se ha extendido por todo el mundo 

y se ha convertido en un alimento básico en la gran mayoría de países del globo. 

Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cultural_de_la_papa. Acceso el 02 diciembre 2019 

8) A partir de la lectura de los tres textos presentados, responde el quiz abajo: 

1) ¿Cuál es el plato más simbólico de la gastronomía española? 

a)  Cocido madrileño. 

b) La tortilla española. 

c) El jamón de España. 

R: b) 

2) ¿Dónde fue cultivada la papa por primera vez? 

a) Perú, Bolivia, los Andes del Sur y Chile. 

b) España, México, Argentina y Chile. 

c) Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia. 

R: a) 

3) ¿Cuál es el principal ingrediente de la tortilla española? 

a)  El huevo. 

b) La cebolla. 

c) La papa. 

R: c) 
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GRAMÁTICA EN USO_____________________________________________  

Figura 36 – Prononbres interrogativos 

Disponible en: http://burcio7.blogspot.com/2015/01/pronombres-interrogativos-c7.html.  Acceso el 

01 diciembre 2019 

 

PRONOMBRES INTERROGATIVOS 

Los pronombres interrogativos se emplean para obtener información. Estos 

siempre llevan tilde. Las oraciones interrogativas en español comienzan con un 

signo de interrogación abierto (¿) y culminan con un signo de interrogación cerrado 

(?). 

 Ejemplos: 

¿Qué día es hoy? 

¿Cuál es tu nombre?  

¿Dónde pasas tus ratos libres? 

 

 

Algunos pronombres interrogativos: 

Figura 37 – Ejemplos pronombres interrogativos 

Disponible en: https://www.slideshare.net/marcelablasiyh/palabras-interrogativas. Acceso el 13 diciembre 
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PRODUCIENDO_____________________________________________ 

Figura 38 - Quiz 

Disponible en: https://pt.quizur.com/trivia/voce-conhece-a-marca-9736 . Acceso el 01 diciembre 2019 

1) ¿Tienes la costumbre de jugar al quiz? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

2) ¿Qué tipo de asunto más te interesa en esos juegos? 

 

3) ¿Qué elementos e informaciones suelen aparecer en el quiz? 

 

 

 

 

 

 

Los signos de interrogación son signos ortográficos que se encargan de encerrar 

enunciados interrogativos, por lo que estos se transforman inmediatamente en 

preguntas. Estos son signos dobles que se presentan al inicio y final de una oración. 

A diferencia de otros idiomas, estos son utilizados obligatoriamente dobles al 

principio y final del enunciado. 
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4) Ve dos ejemplos de quiz, a continuación:  

 

Figura 39 – Ejemplo quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: https://www.portalprogramas.com/trivial-quiz-espanol-preguntas/android/. Acceso el 

09 diciembre 2019 

Figura 40 – Ejemplo Quiz 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: https://www.portalprogramas.com/millonario-kids-quiz-espanol/android/ 

 

5) Ahora que has visto los ejemplos, responde: 

 ¿Qué semejanzas y diferencias hay en los dos ejemplos de quiz? 
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R: Los dos los dos presentan tres alternativas de respuestas, tienen colores 

similares, aunque el segundo cuestionario presenta posibilidades de ayuda para 

responder a la pregunta. El tema del primero quiz es acerca de las características 

de los animales y del segundo es acerca de los  antónimos.  

 

 

 

 

  El quiz es una herramienta que sirve para evaluar y medir el 

conocimiento que tiene una persona sobre un tema en concreto. Incluso, 

puede usarse para determinar ciertos aspectos de la personalidad de una 

persona. Se diferencia de un examen o cuestionario por su carácter menos 

formal, ya que suele ser más lúdico y   dinámico.                                                                                                                                                                  

 

Los quizzes se caracterizan, además, por usar respuestas que son 

exclusivamente para marcar, en algunos casos pueden tener un tiempo 

límite para responderlas. Pero lo que más seduce de un quiz es la 

inmediatez en que son mostrados los resultados. 

Disponible en: https://blog.impulse.pe/siete-consejos-que-debes-aplicar-al-momento-de-crear-un-quiz-y-

nadie-te-dijo. Acceso el 06 diciembre 2019 

 

Vas a crear un quiz de la clase sobre los distintos alimentos que hacen parte de la 

culinaria de los pueblos originarios. Para tanto, debes investigar en internet, en sitios 

confiables sobre el tema y seguir las orientaciones abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Metodología (para el profesor) 

 

Inicialmente, los alumnos se organizarán en tríos y cada grupo sorteará el nombre de 

uno de los 21 países hispanos, excepto Perú. 

En casa, cada grupo hará una investigación previa sobre el alimento del país que le toca. 

En clase, con la mediación del maestro, cada grupo elaborará una pregunta y la 

respectiva respuesta sobre este alimento, utilizando los pronombres interrogativos 

aprendidos en la sección Gramática en uso.  

Después, en la siguiente clase, revisaremos el quiz y recogeremos todas las cartas, 

formando, así, el quiz de la clase. 

En la última clase sucederá el quiz. Las preguntas elaboradas entre los grupos de la 

escuela (recordando que el grupo no podrá responder a las preguntas que creó). Un 

equipo hará las preguntas al otro equipo y con un tiempo de 30 segundos para que el 

grupo dé la respuesta correcta. Vencerá el grupo que acierte el mayor número de 

preguntas. 

 

Sobre la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas guía 

 

 

 

Materiales y orientaciones 

 

 

 

 

 

REVISANDO TU PRODUCCIÓN______________________________ 

 Género discursivo: Quiz. 

 Tema: Las diversidades culturales en la culinaria de los pueblos originarios. 

 Objetivos: Concienciar sobre la necesidad de conocer el origen de nuestra culinaria y la 

culinaria de los países hispanohablantes; garantizar y preservar los derechos de los pueblos 

originarios. 

 Receptor: Los estudiantes de la escuela. 

 Medio de circulación: En tablones por la escuela, como pasillos y patios. 

 Participante(s): Grupos de estudiantes. 

 ¿Sobre qué comida investigarás? 

 ¿Qué información tienes sobre el origen de este alimento? 

 ¿Cuál es la importancia de esta comida en la cocina del país/región de origen? 

 

 Cartel, tijeras y plumas coloridas; 

 Perfil del alimento; 

 Contenido (informaciones sobre su origen) para la pregunta; 

 Las preguntas deberán ser elaboradas de manera simple y directa; 

 Las respuestas deberán ser precisas, sin opción a que puedan sonar repetitivas; 

 Tres alternativas de respuestas; 

 Respuesta correcta al verso de la carta del juego. 
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Vuelve a tu texto y verifica estos aspectos: 

A) ¿Los puntos abordados sobre el tema son los solicitados?  

B) ¿Las cartas del juego siguen la estructura que se pide? 

C) ¿El texto es informativo y objetivo? 

D) ¿Las respuestas están organizadas? 

 

2. Reescribe tu quiz a partir de los elementos que fueron revisados en la versión del 

esbozo. 

3. Ahora que la versión final del quiz está concluida, juega con tus amigos de la escuela. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN________________________________________ 

Contesta las preguntas oralmente/en tu cuaderno 

 

En esta unidad, has trabajado con mapa interactivo, video, receta, quiz, entre otros 

géneros.  

¿Qué has aprendido sobre los hábitos alimentarios de los pueblos originarios de 

América? 

¿Has comprendido que los hábitos alimentarios forman parte de la cultura de un pueblo? 

¿Qué nuevas palabras relacionadas al léxico de alimentos has aprendido? 

¿Sabes utilizar los pronombres interrogativos para formular preguntas en español?  

¿Cuáles de las actividades presentadas te han resultado más fáciles? ¿Y más difíciles? 

¿Por qué? 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi, por meio da identificação das mostras de 

epistemicídio linguístico cultural presentes na apostila do sistema Pec de ensino, 

repensar o papel do gênero apostila didática na formação cidadã de alunos de espanhol. 

As evidências do apagamento do componente cultural na apostila didática analisada 

demonstraram o hiato entre a teoria e a prática, a ausência de um compromisso ético 

com o ensino-aprendizagem de espanhol e o descompromisso com a formação cidadão 

de um aluno que tenha consciência-ação de sua atuação e representação identitária na 

sociedade, em detrimento da disseminação e interesse mercadológico em seus produtos 

educacionais. 

Observou-se que a proposta de um ensino de espanhol intercultural não orientou 

as unidades da apostila do 6° ano do ensino fundamental desenvolvida pelo Sistema Pec 

de Ensino e isso demonstra o quanto a representação estereotipada pode excluir e 

desumanizar identidades culturais.  

O sistema apostilado de ensino apresentado aqui, silenciando e apagando as 

identidades culturais subalternizadas, sustentou as profundas marcas produzidas pela 

experiência colonial. 

Logo, dada a importância deste assunto para os estudos decoloniais, espera-se 

que esta pesquisa, além de contribuir para uma perspectiva de descolonização e quebra 

da matriz colonial nos sistemas apostilados de ensino, também contribua para a 

promoção da criticidade nos espaços que concernem ao ensino-aprendizagem de 

espanhol para brasileiros, visto que são constantes os desafios para a construção de uma 

educação libertadora, que resulta de uma luta contínua de transgressões e insurgências. 

Desse modo, reforçamos que atuar criticamente nos espaços discursivos, em 

uma perspectiva decolonial, não é substituir uma hegemonia por outra, mas sim 

representar de maneira igualitária as diversidades linguístico-culturais a partir de suas 

diferenças.  
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